Projekt
z dnia ....................
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia .................... .... r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie
Dzierżoniowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020r. poz. 713) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz.U. z 2020r., poz. 470), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla
których zarządcą jest Burmistrz Dzierżoniowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg.
§ 2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł;
2) jezdni powyżej 50% szerokości - 10,00 zł;
3) chodnika, ciągu pieszego i rowerowego, parkingu, zatoki autobusowej - 3,00 zł;
4) innych elementów pasa drogowego - 2,00 zł;
5) 0,20 zł - w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
6) 1,50 zł - w odniesieniu do robót związanych z remontem budynków lub wykonywaniem innych
prac na budynkach prowadzonych z rusztowania, dźwigu lub innego urządzenia.
§ 3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego,
zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w kwocie 20,00 zł.
§ 4. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się
następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy:
1) urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00 zł
2) pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej - 200,00 zł.
§ 5. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni
pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu za każdy dzień zajęcia:
1) obiekty budowlane - 1,00 zł;
2) schody i podjazdy dla osób niepełnosprawnych - 0,20 zł;
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3) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł.
§ 6. Za umieszczenie w pasie drogowym reklam, stawka opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy za
każdy dzień zajęcia pasa drogowego wynosi:
1) dla reklam umieszczonych na budynkach - 1,50 zł;
2) dla reklam rozwieszonych nad drogą i na słupach oświetleniowych - 5,00 zł;
3) dla reklam umieszczonych na przyczepce - 5,00 zł;
4) dla reklam umieszczonych na wiacie przystankowej - 5,00 zł;
5) dla pozostałych reklam - 2,00 zł.
§ 7. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż
określone w § 2-5, stawka opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego wynosi:
1) pod ogródki gastronomiczne - 0,30 zł;
2) pod wydzielone miejsce postojowe (koperty) poza strefą płatnego parkowania - 0,50 zł;
3) pod stoiska handlowe i ekspozycyjne - 2,00 zł;
4) pod urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł;
5) pod elementy służące dekoracji wejścia do lokalu nie stanowiące oferty handlowej - 0,10 zł;
6) pod inne cele niewymienione w pkt 1-5 - 1,50 zł.
§ 8. Zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 2,5,6,7 przez okres krótszy niż 24 godziny jest
traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 10. Traci moc uchwała XVI//140/20 z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Dzierżoniowa.
§ 11. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Dzierżoniowa.
1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:
Celem podjęcia uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa jest zmiana poszczególnych stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Dzierżoniowa, które mają związek z pomocą
udzielaną przedsiębiorcom w ramach projektu de minimis oraz z prowadzeniem prac remontowych
dotyczących budynków. Stawki opłaty, które mają ulec zmianie (zmniejszeniu) dotyczą:
a) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności tj:
- pod schody i podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
- pod ogródki gastronomiczne,
- pod elementy służące dekoracji wejścia do lokalu nie stanowiące oferty handlowej.
b) prowadzenia robót w pasie drogowym związanych z remontem budynków lub wykonywaniem
innych prac na budynkach prowadzonych z rusztowania, dźwigu lub innego urządzenia.
Zmniejszenie w/wym. stawek opłat powinno przyczynić się do podjęcia działań w zakresie
ożywienia Rynku i stanowić realne wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność
gastronomiczną i restauracyjną a także pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu
architektonicznych barier. Kolejnym ważnym celem jest zachęta właścicieli budynków
do podejmowaniu działań związanych z remontem elewacji, pokrycia dachowego czy stolarki
okiennej, poprzez obniżenie stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego. W efekcie, działania te
powinny przyczynić się do poprawy estetyki miasta i renowacji zużytej substancji mieszkaniowej.
Ponadto, dla wyraźniejszego podziału miejsca zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzeniem
robót, zasadnym jest wyodrębnienie poszczególnych jego elementów, takich jak: ciąg pieszy,
rowerowy, parking i zatoka autobusowa, które obecnie są zaliczone do kategorii " inne elementy
pasa drogowego".
Ważnym składnikiem wpisującym się w poprawę estetyki miasta, jest także wprowadzenie
minimalnej stawki opłaty pod ekspozycję służącą dekoracji wejścia do lokalu w postaci donic
z kwiatami lub innych elementów dekoracyjnych. Obecna uchwała nie ma wprowadzonego takiego
rozróżnienia.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny:
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego reguluje uchwała Rady Miejskiej nr XIV/140/20 z dnia
24 lutego 2020r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych na terenie Dzierżoniowa.
Obecnie, stawka opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego/dzień dotycząca:
1) umieszczenia schodów i podjazdów dla osób niepełnosprawnych wynosi - 0,50 zł. (§5 pkt.2);
2) ogródków gastronomicznych wynosi - 0,50 zł. (§7 pkt.1)
W obowiązującej uchwale nie ma wyodrębnionej kategorii zajęcia pasa drogowego dla
ekspozycji służącej dekoracji wejścia do lokalu. Ten rodzaj zajęcia mieści się w kategorii zajęcia
pasa drogowego na prawach wyłączności "pod inne cele i wynosi 1,50 zł." (§7 pkt.6).
Podobnie, brak jest w uchwale wyodrębnienia zajęcia pasa drogowego pod roboty związane
z remontem budynków lub wykonywaniem innych prac na budynkach prowadzonych
z rusztowania, dźwigu lub innego urządzenia. Obecnie opłata za ustawienie rusztowania w pasie
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drogowym jest rozliczana w zależności od miejsca prowadzenia robót, najczęściej jest to chodnik,
gdzie opłata wynosi 3,00 zł.
3. Różnice pomiędzy stanem dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:
1) Prowadzenie robót w pasie drogowym. Obecna stawka opłaty za 1 dzień zajęcia 1 m2 pasa
drogowego dla elementu drogi jaką jest ciąg pieszy i rowerowy, parking, zatoka autobusowa jest
zawarta w kategorii "inne elementy pasa drogowego i wynosi 2,00 zł:
Po zmianie, element drogi jaką jest ciąg pieszy i rowerowy, parking, zatoka autobusowa, będzie
miała taką samą stawkę jak chodnik tj. 3,00 zł;
Do kategorii związanej z prowadzeniem robót w pasie drogowym wprowadzono nową stawkę
opłaty związaną z remontem budynków lub wykonywaniem innych prac na budynkach
prowadzonych z rusztowania, dźwigu lub innego urządzenia w wysokości: 1,50 zł.
Wcześniej nie było takiego rozróżnienia więc opłata za ustawienie rusztowania w pasie
drogowym jest rozliczana w zależności od miejsca prowadzenia robót tj.: chodnik, jezdnia, pobocze
i wynikających z tego opłat, najczęściej jest to chodnik, gdzie opłata wynosi 3,00 zł." (§2 pkt.1).
2) Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych.
Obecnie stawka opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego/dzień dla schodów i podjazdów dla osób
niepełnosprawnych wynosi 0,50 zł, po zmianie stawka ta wyniesie 0,20 zł.
3) Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.
Obecna stawka opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego/dzień pod ogródki gastronomiczne wynosi
- 0,50 zł. Po zmianie stawka ma wynieść - 0,30 zł.
Ponadto, brak jest wyodrębnionej kategorii zajęcia pasa drogowego dla ekspozycji służącej
dekoracji wejścia do lokalu. Ten rodzaj zajęcia mieści się w kategorii zajęcia pasa drogowego na
prawach wyłączności "pod inne cele i wynosi 1,50 zł". Po zmianie będzie wprowadzona nowa
stawka opłaty pod elementy służące dekoracji wejścia do lokalu nie stanowiące oferty handlowej,
która wyniesie - 0,10 zł;"
4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:
Ustalenie nowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie
Dzierżoniowa, nie powinno mieć zasadniczego wpływu na dochody z tytułu zajęcia pasa
drogowego, które są zaplanowane w budżecie miasta na 2020r w dziale 756, rozdział 75618 §
0490, w wysokości: 220 000 zł.
5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.
1.Wydział Inżynierii Miejskiej
2.Wydział Finansowo-Budżetowy
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